Referat af bestyrelsesmøde i DDK
Lørdag den 19-11-2016, afholdt hos Ann
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen (v/Søren H. Hansen):
- Søren byder velkommen og gør opmærksom på at vi er fuldt ud beslutningsdygtige.
2. Indkommen post:
- Møde ved DKK d. 12. november omkring de sociale medier, ingen af vore bestyrelsesmedlemmer havde
desværre mulighed for at deltage. En anden gang kunne man måske også forsøge at bruge vores ad hoc
som reserve.
- Gunnar Nymann takker for vores opbakning til valget i DKK’s bestyrelse.
- Nye gebyrer på udstillinger og prøveregistreringer. Ann ændrer udstillingsgebyrerne på hjemmesiden.
- DKK vedr. formandsmøder som normalt afholdes 1 gang om året bliver nu ændret til hvert andet år.
- Den øvrige post er fordelt under de respektive punkter på dagsordenen.
3. Generalforsamling:
- Dato 26. marts 2017, stedet undersøger Jacob, skal være vest for Storebælt denne gang.
- Indkaldelsen skal være fremme ved medlemmerne senest d. 22. januar. Forslag skal være sekretæren,
Ann-Christina Jensen, i hænde senest d. 5. februar. Endelig dagsorden skal være fremme ved
medlemmerne senest 8 dage før GF, senest d. 18. marts.
- På valg i år: Jacob Gahvborg-Nielsen og Ann-Christina Jensen, begge genopstiller.
- Tage udfærdiger indkaldelse til GF. Sammen med giroindbetalingskort vedr. kontingent 2017 fremsender
han indkaldelserne til samtlige medlemmer.
4. Orientering fra kasseren (v/Tage Smith):
- Tage gennemgik de økonomiske stade pr. 1. oktober 2016. I kontingentindtægt mangler ca. 9000 kr. i
forhold til budget. Bladet er pr. dato godt 15.000 kr. billigere end budgetteret, hvilket skyldes de manglende
udgivelser som følge af redaktørskiftet. Øvrige indtægter og udgifter følger budgettet pænt. Dansk
Dobermann Klub har fortsat en robust økonomi.
- Annette Lund, der varetager jubilæumslisten på medlemmer, laver en til det nye blad.
- Tage har haft kontakt med de nuværende sponsorer til bladet og der er blevet lavet nogle nye aftaler for
2017. Måske har vi behov for en til at tegne nye sponsorer, Søren har en i tankerne, som han lige prøver at
høre om er interesseret.
- Der er et par aftaler omkring annoncering, der kører videre. Bestyrelsen vil se om de kan finde en
annoncekonsulent.
- Jacob har kontakt med en mulig sponsor.
5. Orientering fra avlsansvarlig (v/Jytte Nielsen):
- Udstillingerne i år er forløbet rigtig godt og grupperne har været gode til at få pyntet fint op. Ved
udstillingen i Odense havde man dagen før lavet et minikursus for ringassistenter, men der var desværre
en, der satte sig imod på selve dagen. I Odense fremviste vi som noget nyt, guld-, sølv- og bronze
udstillingshundene, disse vil dog stadig blive hyldet på GF som vi plejer.
- IDC 2016, Jytte, Søren og Jacob deltog som delegerede på kongressen. Alt var forløbet fint og de blev
godt modtaget i Italien. Italienerne var rigtig gæstfrie både med hensyn til info og forplejning, dog synes
Jytte at selve kongressen var noget præget af en sammenblanding af tysk og engelsk, så man skulle
spidse ører for at følge med. Officielt referat afventes. DDK havde fremsat et spørgsmål vedr.
deltagelseskravene vedr. IDC WM og svaret var at deltagerantal var max 48 deltager og at arrangementet
ellers ville overskride de ønskede max 2 dage.
607 hunde deltog på udstillingen.
- Søren og Jytte var på DKK kursus på Fjeldsted Kro i brug af klub-systemet. Dette system vil man kunne
bruge til flere ting i klub-regi. Der er på Facebook oprettet en side for brugere af klubsystemet
(udstilingsadministratorer), hvor man kan få hjælp til evt. problemer, når DKK har lukket.
- Vi har fået tilsendt et CV fra en dommer i Norge, der gerne vil dømme i Dansk Dobermann Klub. Han er
dommer for hele gruppe 2. Herved kunne der være grobund for at lave et samarbejde med eks.
Schnauzerfolkene.
- Søren har modtaget en forespørgsel fra et medlem omkring registrering af vWD på hundeweb. Søren har
talt med Britta Sørensen fra sundhedsudvalget i kennelklubben og det kan godt lade sig gøre at få oprettet
en rekvisition på hundeweb, så man kan få sit resultat registreret.

- Udstillinger 2017, 27.maj ZTP Horsens, 28. maj udstilling i Horsens, 25. juni udstilling i Gr. Nordsjælland.
13.august udstilling i Gr. Nordjylland, 17. september udstilling i Odense. Vi afventer godkendelse af
udstillingerne fra DKK.
- DKK, angående foldere til stambøger. Ann laver nye foldere. Jytte kontakter DKK og forhører sig om evt.
mangel af disse.
- Ny standard fremkommet fra Dansk Kennel Klub. Ved gennemlæsning er der fundet mangler m.v. Søren
har videresendt det til vore specialdommere Allan B. Christensen og Merete Dalgaard, der har hjulpet os
med at se den danske standard kontra den tyske og engelske standard igennem.
- DKK har henvendt sig til DDK vedr. en parring uden en HD bedømmelse. Vi har tilsendt DKK vores
avlsansbefalinger og avlsrestriktioner.
- Mail fra Luxembourg vedrørende køb af pokaler, vi har spurgt efter pris for at sende dem. Dette har vi ikke
fået svar på.
- Telefonnummer modtaget fra kennelklubben, hotline til udstillingssystemet.
6. Orientering fra Brugsansvarlig (v/Jacob Gahvborg-Nielsen):
- Sidste arrangement, DM i Gr. Nordsjælland forløb rigtig godt, der var stor tilmelding og lyst til at stille.
Grupperne har gjort et stort stykke arbejde i år. Det ser ud til at der er IPO3 hunde på vej frem.
- WM 2016: Pernille M. Nielsen var vores eneste deltager ved arrangementet i Ungarn. Arrangementet var
ikke særlig godt organiseret og det gav en del frustrationer blandt deltagerne, men her var Alice Bøgh som
teamleder en stor støtte for Pernille. Vi ser frem til flere deltagere i årene der kommer.
- DKK IPO3 DM 2016: Pernille M. Nielsen deltog.
- Ad hoc udvalg med Alice Bøgh og Vibeke Nannestad er blevet oprettet. Alice vil komme til at stå for vores
aktivitetskalender og Vibeke vil gennemgå og opdatere vores vedtægter. Begge to har indvilget i at hjælpe
BHUA fremadrettet med flere opgaver og være en sparringspartner på brugssiden.
- Jacob har modtaget post fra grupperne med deres bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vil
blive lagt på vores hjemmeside, så alle nye som gamle medlemmer kan se, hvem der er tilknyttet
pladserne.
- Hundeførerpoint er opdateret og lagt på hjemmesiden.
- BHU møde, nyt brugsprøveprogram der var annonceret bliver udsat ubestemt, altså ikke noget nyt
program i 2017 eller 2018.
- Tilmeldinger til brugsprøver kan pr. 1.1.2017 foregå elektronisk igennem hundeweb. Jacob følger lige op
på det.
- Fra 01.01.2017 skal specialklubberne selv taste brugsresultater ind efter afholdt brugsprøve.
- Tysk UHP (AD), Jacob har ansøgt DKK om at anvende denne prøve, så den kan blive godkendt i
Tyskland. P.t. afventes svar fra Norbert Daube, efter modtagelse videresender vi til DKK.
- Datoer for mesterskaber i 2017, JM 14. maj Horsens, ØM 15. april Odense, DM 7.oktober i Gr. Thy.
- Fane, der arbejdes på at finde et logo i de rigtige farver og størrelse, prisoverslag endnu ikke modtaget.
- Hundeførerkonkurrence: efter forespørgsel omkring regelsættet har bestyrelsen kigget på det. Kun
Mesterskaber giver dobbelt point, alt andet anses for at være en almindelig prøve.
- Vedr. hundeførerkonkurrencen skal vi gøre medlemmerne opmærksomme på at de skal have indsendt
inden d. 08.01.2017 ellers er det ikke pointgivende.
7. Orientering fra webredaktør (v/Ann-Christina Jensen):
- Aktivitetskalenderen virker og nogle grupper kan finde ud af at bruge den.
- Søren vil gerne at der bliver sendt billeder og resultater til Ann, så Ann kan lægge det ud på
internetsiderne.
8. Redaktør.
- Lene Andersen, som jo har sagt ja til opgaven, har forgæves forsøgt at lave blad med de remedier vi
havde. Desværre har det vist sig at vi ikke kan bruge dem og i stedet for må investere i helt nyt program.
InDesign koster ca. 186 kr. pr. måned og der vil blive en uddannelse af redaktøren, dette hjælper vores
trykkeri Vestergaard med. Julenummeret som vi jo havde håbet på bliver desværre nok et januar-nummer i
stedet for.
- Evt. kunne vi måske finde en, der kunne være Lene behjælpelig.
9. Næste møde:
- Fredag d. 10. februar kl. 19 hos Ann.
10. Eventuelt.
- Jytte vil gerne om vi kunne lægge ud på siden om nogen har lyst til nogen specielle foredrag.
Prøvelederkurser foreslår Jacob.

